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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het leek me toch prettig om de periode tot de herfstvakantie af te sluiten met 

een Flessenpost en vooruit te kijken naar wat gaat komen in de sfeervolle 

maanden november en december. Er staat nog genoeg op het programma. 

 

Allereerst wil ik u echter allemaal bedanken voor de attentie die mijn collega’s en 

ik via de Ouderraad mochten ontvangen op vrijdag 5 oktober, de dag van de 

leraar. We doen onze taak met hart en ziel, maar zo’n waardering en verwennerij 

is natuurlijk toch fijn om te ontvangen. 

 

De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op. Er is hard gewerkt in alle 

groepen en we hebben weer een groot aantal nieuwe 4-jarigen op onze school 

verwelkomd. We gaan genieten van de komende week herfstvakantie en wensen u 

en uw kind(eren) ook een heerlijke week toe, waar we hopelijk nog wat 

zonnestralen mogen vangen. In ieder geval was dat de afgelopen week nog het 

geval, zoals de foto laat zien.  

 

 
 

Houdt u er erg in dat de kinderen a.s. vrijdagmiddag vrij zijn? 

 

Namens het team van obs De Catamaran, 

Hedy van Harselaar 

Directeur obs De Catamaran 
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Agenda komende periode:  

 

Vrijdagmiddag  

19-10-2018 

Kinderen zijn ’s middags vrij 

Maandag 22-10-2018 

t/m vrijdag 26-10-2018 

Herfstvakantie 

Maandag 29-10-2018 

t/m vrijdag 02-11-2018 

Week van de luizencontrole 

Dinsdag 06-11-2018 Circusmiddag voor de groepen 1-5 in samenwerking 

met brugklassers van het nieuwe IJsselcollege 

Maandag 12-11-2018 Start EU-Schoolfruit (3 dagen per week) 

Woensdag 14-11-2018 Wintercross / reservedatum woensdag 21-11-2018 

Woensdag 28-11-2018 Pietendag 

Ouderavond Kindcentrum Cormorant met workshops 

en kraampjes (zie info en aparte bijlage) 

Woensdag 05-12-2018 Sinterklaas komt met z’n Pieten ! 

Donderdag 13-12-2018 Studiedag: alle kinderen zijn vrij 

Woensdag 19-12-2018 Kerstdiner in de avond 

Donderdag 20-12-2018 De kinderen zijn ’s middags vrij 

Vrijdag 21-12-2018 Voor de kinderen begint vandaag de kerstvakantie 

Maandag 07-01-2019 We zien iedereen graag weer terug in het nieuwe 

jaar op maandag 07-01-2019 

 

KINDERBOEKENWEEK  

 

Het motto was dit jaar vriendschap: “Kom erbij!” Er zijn allerlei leesactiviteiten 

geweest rondom dit thema, ook in samenwerking met de Bieb Op School. Veel 

kinderen hebben boeken meegenomen voor de kinderboekenruilbeurs die a.s. 

woensdag plaats vindt.  

Komende vrijdag gaan onze kleuters samen met de kleuters van Het Baken en de 

peuters van IJsselkids Peutererfje gezellig buiten de Kinderboekenweek 

afsluiten met een voorleesverhaal als het weer het toelaat. Anders komen ze 

gezellig bij ons binnen voor het podium zitten. 
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Voorleeswedstrijd groep 5/6 

Afgelopen vrijdag was het dan zover, de voorleeswedstrijd van groep 5/6. 

Na de voorrondes in de klas gingen uiteindelijk Fairoza,Myra en Fidan uit groep 5  

en Jacelynn, Sierra en Shanty uit groep 6 door. 

De volgorde van opkomst om voor te lezen hebben we bepaald door de meisjes 

zelf een nummer te laten trekken. Daarna werd de jury voorgesteld. Dit waren 

Finn en Wagner uit groep 8 en Samy uit groep 4 onder de professionele leiding 

van juf Kitty, Zij legde vooraf uit waar de jury op ging letten bij het voorlezen. 

De meisjes mochten op de grote rode stoel op het podium voorlezen. De kinderen 

van de groepen 4,5 en 6 hebben in de zaal echt heel aandachtig geluisterd en dat 

zegt wat over het niveau van het voorlezen. Alle meisjes lazen heel goed voor, 

echt een plezier om naar te luisteren. Daar waren we natuurlijk erg trots op! 

Na afloop ging de jury even apart in beraad, waarna ze de winnares en de tweede 

plek bekend maakten. Jacelynn bemachtigde de tweede plek en Myra is eerste 

geworden. Beiden erg goed gedaan, gefeliciteerd! Natuurlijk gaan de felicitaties 

ook naar de anderen, omdat ze zo ver zijn gekomen. 

We hopen dat volgend jaar nog meer kinderen mee willen doen met de 

voorleeswedstrijd en daarmee het plezier in lezen nog meer te bevorderen. 

 

 
 
Kinderboekenweek in groepen 7 en 8 

Ook hier is de afgelopen dagen veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. 

Zo hebben we een les van juf Joke (van de Bieb op School) gehad, het gratis 

boekenweekgeschenk van Jozua Douglas voorgelezen en een Zweeds Renspel 

gedaan met groep 6 en groep 7 op het sportveld. 

Eén van de hoogtepunten was echter de voorronde van de Nationale 

Voorleeswedstrijd op vrijdag 12 oktober en er mochten 6 kinderen aan 
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deelnemen. Uit groep 7 waren dit Ezzu, Lucas en Israa en namens groep 8 deden 

Chelsea, Damian Velraeds en Wasila mee. 

Een deskundige jury (juf Diana en de biebmoeders Ariënne en Daniëlle) gaf alle 

deelnemers veel positieve feedback, want je moet het toch maar durven: 

voorlezen voor een volle zaal! 

Toch kon er maar één winnen en dat is Damian V. geworden! Voor Chelsea was er 

een mooie tweede plaats. 

Damian kreeg een mooie oorkonde en een boekenbon, maar hij mag onze school 

ook vertegenwoordigen bij de regionale ronde in februari 2019. Wie weet wordt 

hij wel de nieuwe voorleeskampioen van Nederland! 

 

 
 

JUF LEONIE GAAT MET ZWANGERSCHAPSVERLOF ! 

 
De laatste weken waren best pittig voor juf Leonie op maandag in groep 4 en op 

dinsdag en woensdag in groep 5. Gelukkig gaat het goed met de zwangerschap en 

is juf Leonie ook weer opgeknapt na een griep. Na de herfstvakantie gaat ze met 

zwangerschapsverlof. De verwachting is dat ze rond half maart weer terug is. 

Dit hangt af van de geboortedatum van haar kindje. 

 

U weet dat het lastig is om de vervangingen rond te krijgen. We hebben de 

vervanging van juf Leonie dan ook door inzet van eigen personeel geregeld, want 

in de regio zijn geen vervangers te krijgen. Dit heeft wel wat gepuzzel en 

medewerking van collega’s gevraagd, maar het is gelukt.  

 

In de periode van het verlof van juf Leonie zal juf Anouk van maandag t/m 

donderdag voor groep 5 staan en op vrijdag is juf Jacqueline er. 

Op maandag zal juf Imara voor groep 4 van juf Kitty staan en op die dag staat 

juf Ingrid voor de combi 7/8. 

Op vrijdag zal juf Ingrid in groep 6 van juf Sanne de lessen geven en juf Imara 

staat dan voor de combi 7/8.  
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Uiteraard wensen we juf Leonie een fijn verlof, een voorspoedige bevalling en 

daarna een gezellige tijd met z’n viertjes, voordat ze weer terug komt naar 

school in het voorjaar. 

 

P.S. Mocht u of iemand in uw familie- of vriendenkring nog een 

onderwijsbevoegdheid hebben of interesse om via zij-instroom te gaan werken in 

het onderwijs, laat het ons dan weten. We hebben een fantastisch vak en hebben 

er graag fantastische collega’s bij. 

 

 

JAARVERGADERING OR woensdag 17 oktober 2018 
 

U bent op deze avond van harte welkom om 20.00 uur. 

 

 

ER KOMT WEER EU-SCHOOLFRUIT, LEKKER GEZOND !! 
 

Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag 

meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van 12 november 2018 

t/m 19 april 2019 ontvangen we drie gratis porties groente en fruit per leerling 

per week. Binnenkort leest/hoort u hier meer over. 

 

 
 

 

 

 

 

\ 
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OPEN AVOND KINDCENTRUM CORMORANT 

WOENSDAG 28-11-2018 

 
Zet u deze avond / datum alvast in uw agenda? 

 
 



7 
 

FLESSENPOST 
 

Schooljaar 2018/2019 nr. 3 

 

ATIVITEITEN IN DE HERFSTVAKANTIE 

 
Mogelijk heeft u al allerlei plannen voor de komende week, maar een tweetal 

activiteiten zijn zeker de moeite waard om te benoemen. 

 

Sport & Fun dorp herfstvakantie 

Deze tweedaagse is op 24 en 25 oktober in sporthal De Lijster, die helemaal 

omgetoverd wordt tot een Fundorp met een stormbaan, springkussens, klimhoek, 

voetballen en nog veel meer. De informatie van Sportief Capelle hierover vindt u 

in de aparte bijlage. 

De Zwemvierdaagse  

In de herfstvakantie organiseert ACZ ook dit jaar weer de Zwemvierdaagse, in 

zwembad De Blinkert in Capelle aan den IJssel. Het evenement is toegankelijk 

voor iedereen die kan en wil zwemmen, jong en oud. Naast zwemmen zijn er ook 

nog allerlei andere gezellige activiteiten in en om het water. 

De data zijn maandag 22 t/m donderdag 25 oktober. Het begint om 18.00 uur en 

om 20.30 uur sluit het zwembad weer. De kosten zijn € 8,-- voor deelnemers van 

18 jaar of jonger en € 10,-- voor volwassenen. 

De opbrengst komt ten goede aan kinderhospice Pallieterburght te Capelle aan 

den IJssel. Zij zullen er speelgoed voor de zieke kinderen van kopen. 

Meer info op www.zwem4daagse.nl. 

 

AANBOD CJG IN OKTOBER 2018 
 

Het Centrum van Jeugd & Gezin heeft voor de maand oktober en daarna weer 

een mooi aanbod voor u, zoals bijvoorbeeld tips tegen nagelbijten en activiteiten 

in het KinderLab. U vindt dit overzicht in de aparte bijlage bij deze Flessenpost. 

 

TOESTEMMINGSVERKLARINGEN AVG 
 

Bijna alle toestemmingsverklaringen van de kinderen zijn binnen betreffende de 

privacywet. Hopelijk volgen deze week de allerlaatste nog. Alles zal dan 

geïnventariseerd worden en daarna kunnen we weer vaker foto’s en filmpjes 

plaatsen. 

 

http://www.zwem4daagse.nl/
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TERUGBLIK 40 JAAR SCHOLLEVAAR 

 
Met de partners van Kindcentrum Cormorant kijken we terug op een heel 

geslaagde en drukke kindermiddag op woensdag 26 september. Het heerlijke 

weer en de vele hulpouders (waarvoor onze dank) hebben zeker geholpen. 

 

De sponsorloop op vrijdagmorgen 28 september was 

een groot succes. Van groep 1 t/m 8 en zelfs met 

leerkrachten is er hard en veel gelopen. Het geld is bijna 

allemaal binnen. Na de herfstvakantie hopen we samen 

met Het Baken de opbrengst voor het schoolplein bekend 

te kunnen maken. Het wachten is op de laatste bijdragen. 

 

De informatiemarkt op zaterdag 29 september is 

rustig verlopen. Het was goed om hier zichtbaar als obs 

De Catamaran en als partner van het Kindcentrum 

aanwezig te zijn. 

 

 


